
1. ขอใดมีการใชงานแตกตางจากขออ่ืน 

ก. CPU. 

ข. RAM. 

ค. ROM. 

ง. CD-ROM 

2. ขอใดเปนหนวยท่ีใชวัดความเร็วของการสงขอมูล 

ก. pages per second (pps). 

ข. lines per minute (lpm). 

ค. bits per second (bps). 

ง. data per minute (dpm) 

3. เครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญทํางานดวยระบบใด? 

ก. Digital. 

ข. Analog. 

ค. Calculate. 

ง. Numerical 

4. CD-ROM 56x ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที. 

ข. บันทึกขอมูลได 56 ครั้ง/วินาที. 

ค. อานขอมูลได 56 เทาของความเร็วปกติ. 

ง. มีอัตราความเร็วถายทอดขอมูล 56 กิโลไบต/วินาที 

5. เครื่องหมายท่ีบอบอกใหผูใชเครื่องทราบวาเครื่อง พรอมท่ีจะทํางาน คือเครื่องหมายแบบใด 

ก. A:\\>. 

ข. C:\\>. 

ค. C>. 

ง. A> 

6. ขอใดตอไปนี้เปนการสงขอมูลแบบสองทิศทางสลับกัน 

ก. โทรทัศน. 

ข. โทรศัพท. 

ค. วิทยุส่ือสาร. 

ง. วิทยุ FM 



7. ขอใดคือความแตกตางระหวาง Hub และ Switch 

ก. หนาท่ีการใชงาน. 

ข. ลักษณะการเชื่อมตอกับเครือขาย. 

ค. ลักษณะการสงขอมูล. 

ง. ถูกทุกขอ 

8. ในระบบอินเตอรเน็ตจะใชภาษาสื่อสารมาตรฐานท่ีชื่อวาอะไร 

ก. ISP. 

ข. TCP/IP. 

ค. KSC. 

ง. LAN 

9. เว็บตอไปนี้ท่ีใชคนหาขอมูลบน Internet 

ก. www.google.com. 

ข. www.sanook.com. 

ค. www.yahoo.com. 

ง. ถูกทุกขอ 

10. อารปาเน็ต (Arpanet) ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของอินเตอรเน็ต เปนของหนวยงานใด 

ก. ทหาร. 

ข. ตํารวจ. 

ค. แพทย. 

ง. สถาบันการศึกษา 

11. ขอใดเปนโปรแกรมท่ีใชงานไปสักระยะหนึ่งจะหมดไป 

ก. Communications. 

ข. Fonts Utilities. 

ค. Calendar and Scheduling. 

ง. Device Drivers Utilities 

12. ขอใดไมใชวีดิโอ 

ก. .mid. 

ข. .mov. 

ค. .mp3. 

ง. .mp4 



13. โดยท่ัวไปการสื่อสารขอมูลมีสวนประกอบท่ีสําคัญ ยกเวนขอใด 

ก. ผูสงขอมูล. 

ข. บุรุษไปรษณีย. 

ค. ขอมูล. 

ง. ผูรับขอมูล 

14. web server หมายถึง 

ก. เครื่องคอมพิวเตอรใชสงขอมูล. 

ข. ระบบเครือขายของคอมพิวเตอร. 

ค. เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับรับขอมูล. 

ง. เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับขอมูล 

15. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ คืออะไร 

ก. การบริหารงานสํานักงานดวยระบบอัตโนมัติ. 

ข. การจัดงานใหเปนระบบ ระเบียบ. 

ค. การสรางพนักงานใหอยูในระเบียบ. 

ง. การทํางานอยางมีระบบ 

16. ขอใดไมใชลักษณะท่ีสําคัญของคอมพิวเตอร? 

ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล. 

ข. มีความถูกตองเชื่อถือได. 

ค. เปนระบบอนาลอก. 

ง. ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและอัตโนมัติ 

17. ขอใดกลาวถึง Application Software 

ก. ชุดของคําสั่งท่ีเขียนไวเปนคําสั่งสําเร็จรูป. 

ข. เขียนข้ึนเพ่ือการทํางานเฉพาะอยางท่ีเราตองการ. 

ค. เปนโปรแกรมประยุกตท่ีมีผูทําไวเพ่ือใชในการทํางานประเภทตาง ๆ. 

ง. การจัดการขอมูลท่ีมีอยูใหเปนหมวดหมู 

18. ขอใดเปนการประมวลผลขอมูลรวบรวมไวเปนกลุม 

ก. Batch Processing. 

ข. Transaction Processing. 

ค. Oriented Processing. 

ง. Data Processing 



19. Web board คืออะไร 

ก. การฝากขอความหรือคําถามไว เม่ือมีผูเขามาก ก็เสนอความคิดเห็นหรือตอบ บน Internet. 

ข. การฝากขอความหรือคําถามผานโทรศัพท. 

ค. การฝากขอความหรือคําถามผานโปรแกรม. 

ง. ไมมีขอถูก 

20. คําสั่งใน Linux ท่ีมีความหมายคลายกับคําสั่ง DIR ใน MS-Dos คือ 

ก. Is. 

ข. rpm. 

ค. cls. 

ง. clear 

21. ขอใดไมใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล 

ก. Oracle. 

ข. Access. 

ค. Namo. 

ง. SQL Server 

22. ขอใดคือความหมายของคอมพิวตอร 

ก. เครื่องคํานวณอัตโนมัติ. 

ข. เครื่องใชสํานักงานอัตโนมัติรุนใหม. 

ค. อุปกรณอิเล็คทรอนิกสอยางหนึ่ง. 

ง. เปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง 

23. ขอใดหมายถึงหนวยความจําสํารองในระบบ คอมพิวเตอร 

ก. CPU. 

ข. CAI. 

ค. ROM. 

ง. RAM 

24. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถาจะสรางภาพเพ่ือพิมพเปนนิตยสารจะใช Mode ใด 

ก. RGB Color. 

ข. CMYK Color. 

ค. Grayscale. 

ง. Bitmap 



25. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถาสรางภาพเปนสีขาวดําจะใช Mode ใด 

ก. RGB Color. 

ข. CMYK Color. 

ค. Grayscale. 

ง. Bitmap 

26. Videoconference คืออะไร 

ก. การแปลงภาพและเสียง. 

ข. การประชุมทางไกลผานอินเตอรเน็ต. 

ค. การเขารหัสสัญญาณวีดีโอ. 

ง. การควบคุมสัญญาณภาพทางอินเตอรเน็ต 

27. ในโปรแกรมเอ็กเซล C1=10, C2=20,C3=61,C4=60 ถาใชคําสั่ง AVG (C1:C4) จะไดคําตอบในขอใด 

ก. 10. 

ข. 25. 

ค. 40. 

ง. 60 

28. PCMCIA Card นิยมใชกับคอมพิวเตอรในขอใด 

ก. PDA. 

ข. Palm. 

ค. PC. 

ง. Notebook 

29. ขอใดเปนโปรแกรมท่ีใชงานไปสักระยะหนึ่งจะหมดอายุการใชงาน 

ก. Freeware. 

ข. Shareware. 

ค. Demo. 

ง. Limited 

30. Geographic Information System : GIS คืออะไร 

ก. ระบบหองประชุมอัตโนมัติ. 

ข. การประชุมทางไกล. 

ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร. 

ง. การถอนเงินอัตโนมัติ 



31. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยเทคโนโลยีสําคัญ 2 สาขา คือขอใด 

ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร. 

ข. เทคโนโลยีส่ือสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร. 

ค. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเกา. 

ง. ไมโครคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

32. Power Supply ขอใดมีหัวตอท่ีใชตอกับเมนบอรด 2 หัว 

ก. แบบ ATX. 

ข. แบบ AT. 

ค. แบบ AUX 6 Pix. 

ง. แบบ ATX 12 v. 

33. E-mail คืออะไร 

ก. การสงจดหมายท่ีสงผานทางอินเตอรเน็ต. 

ข. การสงจดหมายผานไปรษณีย. 

ค. การสงจดหมายผานอินเตอรเน็ตและไปรษณีย. 

ง. ข และ ค ถูก 

34. ตรงตามความตองการของผูใชหมายถึงขอใด 

ก. มีเนื้อหาท่ีผูใชมีความพอใจกับสารสนเทศ. 

ข. มีเนื้อหาท่ีผูใชวางเปาหมายการใชอยางชัดเจนและแนนอน. 

ค. มีเนื้อหาท่ีผูใชสามารถใชวิจารณญาณในการใชสารสนเทศไดดี. 

ง. มีเนื้อหาตรงกับเรื่องท่ีตองการใชของผูใชแตละคน 

35. รหัสแทนขอมูลใดใชแทนขอมูลภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร 

ก. รหัสแอสกี. 

ข. รหัสยูกีติค. 

ค. รหัสยูนิโคด. 

ง. รหัสเอบซีติค 

36. เครื่องคิดเลข สามารถใชคิดคํานวณเหมือนเครื่อง คิดเลขโดยท่ัวไปไดเหมือนกัน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ก. เลือก Start-Program-Accessories. 

ข. เลือก Start-Program-Accessories-Paint. 

ค. เลือก Start-Program-Accessories-Calculator. 

ง. เลือก Start-Program-Accessories-Scientific 



37. หนวยความจํา RAM มีความสามารถอยางไร 

ก. สามารอานและเขียนขอมูลไดแบบสุม. 

ข. เวลาไฟดับขอมูลไมสามารถลบได. 

ค. จําขอมูลไดเปนจํานวนมาก. 

ง. สามารถดึงขอมูลท่ีสงเขามาแลวทําการสแกน 

38. ขอใดไมใชโปรแกรม Web Server 

ก. PWA. 

ข. IIS. 

ค. ASP. 

ง. OmmiHTTPd 

39. CD-ROM หนึ่งแผนจะสามารถบรรจุขอมูลไดก่ี MBYTE 

ก. 400. 

ข. 500. 

ค. 600. 

ง. 700 

40. การบริการโอนยายขอมูลไดแกบริการใด 

ก. PTF. 

ข. FPT. 

ค. FTP. 

ง. PFT 

41. สารสนเทศ หมายถึงอะไร 

ก. ขอมูลขาวสารท่ีมีบันทึกอยางเปนระบบ. 

ข. ขอมูลจากแฟมบันทึก. 

ค. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ. 

ง. คําตอบขอ ก. และ ค. ถูก 

42. DISK DRIVE ท่ีมีความจุ 1.44 MB คือขอใด 

ก. FLOPPY DISK. 

ข. HARD DISK. 

ค. CD- ROM. 

ง. CD-RW 



43. ขอใดไมใชโปรแกรมสนทนาออนไลท 

ก. MSN. 

ข. QQ. 

ค. Pirch. 

ง. Telnet 

44. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมตางกันอยางไร 

ก. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสียคาบริการมากกวา. 

ข. เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมมีเครือขาย มากกวา. 

ค. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมสงผลลัพธ ใหลาชา. 

ง. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีคนนิยม มากกวา 

45. โดยปกติการเก็บขอมูล IP Address จะมีขนาดความจุเทาใด 

ก. 8 bit. 

ข. 16 bit. 

ค. 32 bit. 

ง. 64 bit 

46. เครื่องคอมพิวเตอรประเภทใดนิยมใชรหัสแอสกีแทนขอมูล 

ก. เครื่องเซิรฟเวอร. 

ข. เครื่องเฉพาะผูเชี่ยวชาญ. 

ค. การแบงขอมูลตามแหลงขอมูลท่ีไดรับ. 

ง. การแบงขอมูลตามแหลงขอมูลท่ีไดรับ 

47. การตอสายแลนแบบ UTP ถามีระยะหางเกิน100 เมตร ตองใชอุปกรณใดชวยในการทวนสัญญาณ 

ก. Hub. 

ข. Router. 

ค. Bride. 

ง. Repeater 

48. ขอใดเปนการสรุปแนวความคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกตองท่ีสุด 

ก. ขอใดเปนการสรุปแนวความคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกตองท่ีสุด. 

ข. เปนการสงผานท่ีทันสมัยท่ีสุด. 

ค. ชวยใหการสื่อสารดียิ่งข้ึน. 

ง. เปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิดวิธีใหม 



49. การตอเชื่อมขายคอมพิวเตอรแบบใดเม่ือเครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดของปญหาจะทําใหเครื่องตอไปใชงานไมได 

ก. BUS. 

ข. STAR. 

ค. RING. 

ง. SINGLE 

50. สวนประกอบท่ีสําคัญของการประยุกตคอมพิวเตอร คืออะไร 

ก. เขตขอมูล (Field). 

ข. แฟมขอมูล (File). 

ค. ฐานขอมูล (Database). 

ง. แฟมเอกสาร 

51. TCP/IP ยอมาจากอะไร 

ก. Transmission Control Protocol/Internet. 

ข. Tionransmiss Coltro Rrotocol/Internet. 

ค. Transfer Control Protocol/Internet. 

ง. Technical Control Protocol/Internet 

52. ขอใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล 

ก. WinZip. 

ข. Winpro. 

ค. WinRar. 

ง. ขอ ก. และ ค. ถูก 

53. ชื่อโดเมน gov หมายถึงองคกรประเภทใด 

ก. กลุมสถาบันการศึกษา. 

ข. กลุมองคกรอ่ืน ๆ. 

ค. กลุมองคกรทหาร. 

ง. กลุมองคกรของรัฐท่ัวไป 

54. ในโปรแกรม Excel ,เซลล A1=23, B1=10,C1=24 ถาจะรวมผลลัพธท้ัง 3 เซลล จะใชคําสั่งในขอใด 

ก. COUNT. 

ข. IF. 

ค. AVG. 

ง. SUM 



55. ขอใดไมใชสวนประกอบพ้ืนฐานของการสื่อสารขอมูล 

ก. ตัวสง. 

ข. ชองทางการสง. 

ค. ตัวรับ. 

ง. ชองทางการรับ 

56. 1 MB เทากับขอใด 

ก. 1,000 ไบต. 

ข. 1,024 ไบต. 

ค. 1,024 กิโลไบต. 

ง. 1,000,000 ไบต 

57. คอมพิวเตอรเครือขายระยะไกลเรียกอีกอยาง หนึ่งวา 

ก. LAN. 

ข. Line. 

ค. Network. 

ง. WAN 

58. โฮมเพจของสถาบันราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก ตรงกับขอใด 

ก. www.rip.or.th. 

ข. www.rips.ac.th. 

ค. www.rip.ac.th. 

ง. www.rip.com 

59. สัญลักษณท่ีปรากฎมีความหมายวาอยางไร 

 
 

ก. รับคาขอมูล. 

ข. ประมวลผล. 

ค. เริ่ม - จบโปรแกรม. 

ง. แสดงผลทางจอภาพ 

 

 



60. ขอใดไมใชโปรแกรมท่ีใชในการสรางเว็บไซต 

ก. Edit Plus. 

ข. Namo. 

ค. Hotdog. 

ง. Appsery 

61. ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. E-Mia คือ การสงจดหมายระหวางคอมพิวเตอร. 

ข. www คือ การคนหาขอมูลในระบบอินเตอรเน็ต. 

ค. IRC คือ การสนทนาระหวางการใชคอมพิวเตอร. 

ง. FTP คือ การคนหาขอมูลระหวางคอมพิวเตอร 

62. Management Information System/MIS หมายถึงอะไร 

ก. หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร. 

ข. หมายถึงยุคท่ีคอมพิวเตอรเฟองฟู. 

ค. หมายถึงยุคอุตสาหกรรม. 

ง. หมายถึงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

63. ทานคิดวาการเรียนรูดานคอมพิวเตอรมีประโยชน ตอโลกในปจจุบันเนื่องจาก 

ก. ความเปนท่ีนิยมของตลาดโลกและความ กาวหนาทันโลกปจจุบัน. 

ข. ความตองการของสังคมมนุษยตองการความ ทันสมัย. 

ค. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีของสังคมโลก. 

ง. ความตองการในดานความทันสมัย 

64. การติดตอสื่อสารขอใด ท่ีไมนิยมทําไดในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ก. ภาพนิ่ง. 

ข. ขอความ. 

ค. เสียง. 

ง. ภาษามือ 

65. หนวยความจุ 1 KB มีจํานวนก่ีตัวอักษร 

ก. 1 ตัวอักษร. 

ข. 1,000 ตัวอักษร. 

ค. 1,024 ตัวอักษร. 

ง. 1,042 ตัวอักษร 



66. OSI Modal ของระบบเครือขาย มีก่ีชั้น 

ก. 5 ชั้น. 

ข. 6 ชั้น. 

ค. 7 ช้ัน. 

ง. 8 ชั้น 

67. โปรแกรมประยุกตใดท่ีมีไวสําหรับการพิมพ เอกสาร 

ก. Data Base. 

ข. Word Processor. 

ค. Spread Sheet. 

ง. Authoring Tools 

68. หนวยความจําของฮารดดิสกมีคาเปน 1 M = 1.048576 byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte หรือประมาณเทาไร 

ก. 10 ลานไบต. 

ข. 100 ลานไบต. 

ค. 1000 ลานไบต. 

ง. 10000 ลานไบต 

69. Internet หมายถึงอะไร 

ก. เครือขายคอมพิวเตอรท่ีตอเชื่อมกันในระยะ ใกล ๆ. 

ข. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเช่ือมตอกัน ท่ัวโลก. 

ค. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีเชื่อมตอกัน ภายในประเทศ. 

ง. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเชื่อมตอ ภายในประเทศ 

70. ระบบปฏิบัติการเครือขายนิยมใชปจจุบันใชหลักการใด 

ก. หลักประเมินผลแบบ ยูนิกซเซิรฟเวอร. 

ข. หลักประเมินผลแบบ เจเนอรอเซิรฟเวอร. 

ค. หลักประเมินผลแบบโพเทเบอรเซิรฟเวอร. 

ง. หลักประเมินผลแบบไคลเอนเซิรฟเวอร 

71. จุดเล็ก ๆ ท่ีตอกันจนทําใหเกิดภาพบนจอภาพเรียกวาอะไร 

ก. Pin. 

ข. Pixel. 

ค. Gif. 

ง. JPG 



72. ขอใดคือความหมายของ Web Page 

ก. เอกสารแตละหนา. 

ข. หนาหลักของเว็บเพจ. 

ค. แหลงท่ีเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร. 

ง. หนาแรกของเอกสาร 

73. ขอใดคือ Web Browser 

ก. Opera. 

ข. Netscape Navigator. 

ค. Internet Explorer. 

ง. ถูกทุกขอ 

74. เม่ือเปดเครื่องคอมพิวเตอรแลวไมมีภาพบนจอ สันนิษฐานวาสาเหตุเกิดจากอะไร 

ก. สายเมาสหลุดหรือหลวม. 

ข. Floppy disk Drive หลุดหรือหลวม. 

ค. หนวยความจํา(RAM)หลุดหรือหลวม. 

ง. สายตอลําโพงหลุดหรือหลวม 

75. Package คือโปรแกรมอะไร 

ก. ซอฟตแวรประยุกต. 

ข. ซอฟตแวรสําเร็จรูป. 

ค. ซอฟตแวรสําหรับระบบ. 

ง. ซอฟตแวรจัดพิมพรายงาน 

76. แฟมบุคลากร หมายถึงอะไร 

ก. แฟมท่ีเก็บขอมูลพ้ืนฐานของเจาหนาท่ีทุกคน. 

ข. แฟมท่ีเก็บขอมูลของเจาหนาท่ีคนเดียว. 

ค. แฟมท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับบุคคลท่ัวประเทศ. 

ง. ถูกท้ังขอ ก และ ข 

77. ขอใดคือการนําขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรไดครั้งละ 1 บิต 

ก. Single Port. 

ข. Serial Port. 

ค. Parallel Port. 

ง. Scanner 



78. การรับ-สงอีเมลในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตตองอาศัยโปรโตคอลชื่ออะไร 

ก. ftp. 

ข. http. 

ค. telnet. 

ง. Smtp 

79. ถาจะใชอินเตอรเน็ตฟรี TOT จะตองตอโทรศัพทหมายเลขใด 

ก. 1221. 

ข. 1222. 

ค. 1223. 

ง. 1224 

80. บุคคลใดท่ีทําหนาท่ีประสานงานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับฐานขอมูลคือขอใด 

ก. USER. 

ข. DBA. 

ค. BDMS. 

ง. DBSM 

81. stand-alone คือ 

ก. ระบบประมวลผล. 

ข. หนวยแสดงผลทางหนาจอ. 

ค. เครื่องประมวลผลคํา. 

ง. ระบบเครือขายของคอมพิวเตอร 

82. Operating System คืออะไร 

ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร. 

ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง. 

ค. โปรแกรมระบบเชาซ้ือ. 

ง. ไมมีขอถูก 

83. รหัส #FFFFFF คือ รหัสสีใดในการเขียนเว็บเพจ 

ก. สีดํา. 

ข. สีน้ําเงิน. 

ค. สีขาว. 

ง. สีเขียว 



84. ขอใดเปรียบเสมือนสารบัญหนังสือ 

ก. Web Site. 

ข. ACC. 

ค. Page. 

ง. URL 

85. สิ่งใดตอไปนี้จัดอยูในหนวยแสดงผล (OUTPUT UNIT) 

ก. KEYBOARD. 

ข. CPU SET. 

ค. MOUSE. 

ง. FAX 

86. สิ่งท่ีเปนหัวใจของ Internet คือขอใด 

ก. เครือขายระยะใกล. 

ข. เครือขายยอยของแตละองคกร. 

ค. เครือขายเช่ือมโยง. 

ง. ถูกท้ังถูก ก และ ข 

87. ถาจะเขาเยี่ยมชมเว็บสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะเขาไปท่ีเว็บใด 

ก. http://www.sec.go.th. 

ข. http://www.moe.go.th. 

ค. http://www.obec.go.th/. 

ง. http://school.obec.go.th/ 

88. เทคโนโลยีท่ีใชในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ขอใด 

ก. การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร. 

ข. รวบรวมขอมูล แสดงผล เผยแพร. 

ค. ประมวลผล จัดเก็บขอมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล. 

ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล 

89. แถบเครื่องมือเมนู (Tool bar) ใชเพ่ืออะไร 

ก. กําหนดการรักษาความปลอดภัย. 

ข. จบการทํางานหรือหยุดการสืบคน. 

ค. ไปยังเอกสารหนาท่ีเคยไปมาแลว. 

ง. ทําการแสดงเอกสารหนานั้นใหม 



90. 3 + 5 X (2 X 2 + 1) – 3 = ? 

ก. 20. 

ข. 25. 

ค. 37. 

ง. 40 

91. 448 อานวาอยางไร 

ก. สี่-สี่-แปด. 

ข. ส่ี-ส่ี-ฐานแปด. 

ค. สี่-สิบ-สี่-แปด. 

ง. สี-่สิบ-สี่-ฐานแปด 

92. Collision คือ ขอใด 

ก. การปองกันขอมูล. 

ข. การรับขอมูล. 

ค. การชนกันของขอมูล. 

ง. การตรวจสอบขอมูล 

93. การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML คําสั่งใดใชในการสรางรูปภาพบนเว็บเพจ 

ก. (A Href=“….”)……………………(/A). 

ข. (bgcolor=“….”)………………..(/bgcolor). 

ค. (img scr=“….”). 

ง. (Font Face=“….”)………………..(/Font) 

94. Windows 98 คืออะไร 

ก. โปรแกรมการสรางงานเอกสาร. 

ข. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ. 

ค. โปรแกรมเชื่อมโยง. 

ง. ถูกทุกขอ 

95. ผลิตภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใชไดแก อะไร 

ก. ทีวี. 

ข. โทรศัพท. 

ค. อินเตอรเน็ต. 

ง. คอมพิวเตอร 



96. ระบบเครือขายระยะไกลหรือ WAN มีการสงขอมูลในลักษณะใด 

ก. แวน. 

ข. แพ็กเกจ. 

ค. แสน. 

ง. เน็ตเวิรค 

97. คอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของเราอยางไร? 

ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm. 

ข. การจับจายซ้ือของในหางสรรพสินคาโดยใชบัตรเครดิต. 

ค. การสํารองท่ีนั่งเครื่องบินสื่อสาร. 

ง. ถูกทุกขอ 

98. ถาตองการอานเอกสาร .pdf จะตองเปดโดยใชโปรแกรมใด 

ก. Microsoft Word. 

ข. Access 97. 

ค. Windows Media. 

ง. Acrobat Reader 

99. ขอใด คือประโยชนของการใชสัญญาณผานดาวเทียม 

ก. สงสัญญาณขอมูลคอมพิวเตอร. 

ข. สงสัญญาณโทรทัศน. 

ค. ใชในทางภูมิศาสตร. 

ง. ถูกทุกขอ 

100. ขอใด เปนระบบเครือขายท่ีอํานวยความสะดวกแก ผูใชจํานวนมาก 

ก. LAN. 

ข. Stand Alone. 

ค. E-mail. 

ง. LNA 

101. ขอใดคือความหมายของ Web Site 

ก. แหลงท่ีเก็บขอมูลเอกสารส่ือประสมตาง ๆ. 

ข. แหลงบริการขอมูล. 

ค. หนาหลักของเว็บ. 

ง. การเชื่อมโยงขอมูล 



102. ขอใด กลาวถึงระบบเครือขายไดถูกตอง 

ก. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาดวยกัน. 

ข. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณตาง ๆ. 

ค. การสงขอมูลผานสายโทรศัพท. 

ง. การตอเช่ือมคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องเขา กัน 

103. ท่ีพอรตของฮารดดิสแบบ SCSI จะมีขาสัญญาณอยูก่ีขา 

ก. 40 ขา. 

ข. 50 ขา. 

ค. 60 ขา. 

ง. 70 ขา 

104. บริษัทท่ีมีบทบาทอยางมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอรรุนแรกคือบริษัทใด 

ก. IBM. 

ข. COMPAQ. 

ค. MICROSOFT. 

ง. DIGTAL 

105. หนวยงานใดท่ีรับจดทะเบียนโดเมนเนมของประเทศไทย 

ก. Thnic. 

ข. Thainic. 

ค. nic. 

ง. Thailandnic 

106. ผูใหบริการอินเตอรเน็ตคือขอใด 

ก. POS. 

ข. ACC. 

ค. JSP. 

ง. ISP 

107. สิ่งสําคัญท่ีสุดของการเผยแพรของรายงานสารสนเทศคือ ขอใด 

ก. ความสะดวกของผูใช. 

ข. ความสามารสนองความตองการผูใช. 

ค. ความประหยัด. 

ง. ความมีระเบียบ 



108. ในโรงงานอุตสาหกรรมนําคอมพิวเตอรมาใชงานดานใด? 

ก. ควบคุมการผลิต. 

ข. การใชหุนยนตในการทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย. 

ค. การวางแผนการผลิต. 

ง. ถูกทุกขอ 

109. ขอใดคือความหมาย ของ www 

ก. เปน URL ของอินเตอรเน็ต. 

ข. เปนบริการหนึ่งในอินเตอรเน็ตท่ีใหบริการ ขอมูล. 

ค. เปน IP Address ของระบบ. 

ง. เปนบริการ search ขอมูล 

110. โปรแกรมประยุกตใดท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ืองานดาน การสอนและการนําเสนอ 

ก. Authoring Tools. 

ข. Spread Sheet. 

ค. Data Base. 

ง. Word processor 

111. เครื่องมินิคอมพิวเตอรนิยมใชระบบใด 

ก. วินโดวเอ็นที (Windows NT). 

ข. ดอส (DOS). 

ค. ยูนิกซ (Unix). 

ง. วินโดว95 (Windows95) 

112. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในขอใด 

ก. 106. 

ข. 107. 

ค. 108. 

ง. 109 

113. อุปกรณจัดเก็บขอมูลใดเขาถึงขอมูลไดเร็วท่ีสุด 

ก. flash drive. 

ข. SSD. 

ค. Memory Card. 

ง. Hard disk 



114. จากรูปหมายเลข 1 คืออะไร 

 
 

ก. Tuples. 

ข. Table. 

ค. Attributes. 

ง. Relation 

115. 101110012 ตรงกับเลขฐานสิบหกในขอใด 

ก. B9. 

ข. 561. 

ค. 127. 

ง. F1 

116. การกูขอมูลหมายถึงอะไร 

ก. งานท่ีจะตองทําเม่ือแฟมขอมูลจริงถูกทําลายและเราตองสํารองกลับมาใชใหม. 

ข. เปนการสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง. 

ค. การนํารายงานมาถายเอกสารทําสําเนา. 

ง. ไมมีขอถูก 

117. ถา สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงวา สพท.ขก.มี IP Address อยูใน Class ใด 

ก. Class A. 

ข. Class  ฺB. 

ค. Class C. 

ง. Class D 



118. ขอใดเปนการเขาสูอินเตอรเน็ตโดย Remote Login 

ก. Telnet. 

ข. WAIS. 

ค. Gopher. 

ง. FTP 

119. จงเรียงลําดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ 

1. Workstation 2. Mainframe 3. Personal Computer 4. Super Computer 

ก. 3 – 2 – 1 – 4. 

ข. 3 – 1 – 4 - 2. 

ค. 3 – 1 – 2 – 4. 

ง. 3 – 2 – 4 - 1 

120. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับเครื่องพิมพ 

ก. เครื่องพิมพชนิดจุดบางเครื่องสามารถพิมพเปนสีได. 

ข. เครื่องพิมพชนิดพนหมึก ใชการฉีดพนหมึกพิมพลายกระดาษ. 

ค. เครื่องพิมพชนิดจุดใหญสามารถพิมพได 2 ทิศทาง. 

ง. เครื่องพิมพชนิดจุด ไมสามารถพิมพตัวขยายใหญได 

121. Translator คืออะไร 

ก. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร. 

ข. ระบบปฏิบัติการ. 

ค. โปรแกรมชวยสอน. 

ง. ประมวลผลขอมูล 

122. ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ก. พิมพเอกสารธรรมดาและรูปภาพได. 

ข. เลนเกมตาง ๆ ไดหลายชนิด. 

ค. ใช Internet ได. 

ง. ดูหนังฟงเพลงได 

 

 

 

 



123. หนวยประมวลผลกลางมีหนาท่ีอยางไร 

ก. ประมวลผลตามคําสั่งท่ีเขียนไวในโปรแกรม. 

ข. รับขอมูลโดยติดตอกับหนวยความจําภายใน เครื่อง. 

ค. ติดตอรับสงขอมูลกับผูใชโดยผานหนวยรับ ขอมูลและหนวยแสดงผล. 

ง. ถูกทุกขอ 

124. ผูใช (User) มีความสําคัญอยางไร 

ก. มีหนาท่ีในการบริการ. 

ข. คอยดูและระบบ. 

ค. ออกแบบและพัฒนาระบบ. 

ง. คอยปดและเปดเครื่อง 

125. ขอใดคือความหมายของ Home page 

ก. หนาหลักของเว็บเพจ. 

ข. แหลงท่ีเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร. 

ค. แหลงบริการขอมูล. 

ง. เอกสารแตละหนา 

126. ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีมีอยูในธรรมชาติ เปนกลุมสัญลักษณแทนปริมาณ หรือการกระทําตางๆ เปนความหมายของอะไร 

ก. ขอมูล. 

ข. สารสนเทศ. 

ค. การจัดเก็บ. 

ง. ประมวลผล 

127. ลักษณะของสารสนเทศท่ีดีคือ ขอใด 

ก. ความเท่ียงตรง. 

ข. ตรงตามความตองการของผูใช. 

ค. ทันตอเวลา. 

ง. ถูกทุกขอ 

128. ไฟล PDF เหมาะสําหรับนํามาจัดทําอะไร 

ก. Web Page. 

ข. E-Book. 

ค. E-Learning. 

ง. E-Testing 



129. การใชโทรศัพทเปนการสงขอมูลแบบใด 

ก. Half-Duplex Transmission. 

ข. Half-Simplex Transmission. 

ค. Simplex Transmission. 

ง. Full - Duplex Transmission 

130. ขอใดไมใชประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร 

ก. เพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน. 

ข. เพ่ือใหผูใชสามารถติดตอสื่อสารกัน. 

ค. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการคนหาขอมูลจากหนวยงานภายนอก. 

ง. เพ่ือใชขอมูลหรือแลกเปลี่ยนขอมูล 

131. ในระบบอินเตอรเน็ตระบบ icon คืออะไร 

ก. ความสามารถในการคนหาขอมูล. 

ข. การเลือกขอมูลแลวสามารถเจาะเขาไปในขอมูลนั้นไดอีก. 

ค. รูปภาพท่ีคุณคลิกเพ่ือใหคอมพิวเตอรกําลังทํางาน. 

ง. ถูกทุกขอ 

132. ผูเขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอยางหนึ่งวา อะไร 

ก. System Analyst. 

ข. System Programmer. 

ค. Programming. 

ง. Application Program 

133. เว็บไซตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือขอใด 

ก. www.ict.go.th. 

ข. www.cict.go.th. 

ค. www.mict.go.th. 

ง. www.ictm.go.th 

134. ขอจํากัดของคอมพิวเตอรคือขอใด? 

ก. เครื่องมีราคาแพงมาก. 

ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร. 

ค. การทํางานข้ึนอยูกับมนุษย. 

ง. ถูกทุกขอ 



135. สิ่งใดท่ีไมมีในเครื่องคอมพิวเตอร? 

ก. ความคิด. 

ข. ความจํา. 

ค. การควบคุมตนเอง. 

ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ 

136. ขอใดเปนซอฟตแวรท่ีใชในการตรวจสอบหาไวรัสในระบบคอมพิวเตอร 

ก. AVG. 

ข. NOD32. 

ค. PANDA. 

ง. ถูกทุกขอ 

137. การนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลมาตอเชื่อมกันเรียกวา 

ก. การตอเชื่อม. 

ข. เครื่องเครือขาย. 

ค. เครือขายทองถิ่นหรือเครือขายแลน. 

ง. อินเตอรเน็ต 

138. การกูขอมูล หมายถึงอะไร 

ก. งานท่ีจะตองทําเม่ือแฟมขอมูลจริงถูกทําลาย และนําขอมูลสํารองมาใช. 

ข. การสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง. 

ค. การทําสําเนาขอมูล. 

ง. การจัดเรียงขอมูลเพ่ือการสืบคน 

139. ขอใดไมใชตัวกระทําพ้ืนฐานของตรรกะ 

ก. AND. 

ข. NOT. 

ค. XAND. 

ง. XNOT 

140. หนวยประมวลผลกลางเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 

ก. IPL. 

ข. ROM. 

ค. CPU. 

ง. ไมมีขอถูก 



141. การสื่อสารีขอมูลท่ีทีการแลกเปลี่ยนขอมูลของผูรับและสงผลัดกันแปนการสงขอมูล 

ก. แบบทิศทางเดี่ยว. 

ข. แบบสองทิศทางทางสลับกัน. 

ค. แบบสองทิศทางพรอมกัน. 

ง. แบบหลายทิศทางพรอมกัน 

142. ขอใดคือหนวยความจุของขอมูลดิจิทัลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 

ก. บิต. 

ข. ไบต. 

ค. กิกะไบต. 

ง. เมกะไบต 

143. ไวรัสคอมพิวเตอรท่ีกําลังแพรระบาดในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในปจจุบัน ซ่ึงมีอาการดังนี้ ไฟล Folder Option หายไป, 

Run คําสั่งแลวเครื่องจะ Restart เอง, มีหนาจอสีเขียวข้ึนมารบกวนตลอดเวลา สันนิษฐานวาเครื่องคอมพิวเตอร 

ก. Michelangelo. 

ข. Tony. 

ค. Anna. 

ง. Brontok.a 

144. www ยอมาจากอะไร 

ก. Worjd Wide Web. 

ข. World Wide Web. 

ค. Word Wlde Web. 

ง. Wold Wlde Web 

145. สวนขยายของไฟลท่ีไดจากการบันทึกของโปรแกรม 

ก. .a5p. 

ข. .xls. 

ค. .ppt. 

ง. . psd 

 

 

 

 



146. เครื่องคอมพิวเตอรสกปรก มีฝุนจับควรปฏิบัติอยางไร 

ก. ผาชุบน้ําเช็ด. 

ข. เปา. 

ค. Scan disk. 

ง. disk Defragmenter 

147. ขอใดไมใชองคประกอบของคอมพิวเตอร 

ก. HARDWARE. 

ข. SOFTWARE. 

ค. CONTROLWARE. 

ง. PEOPELWARE 

148. คําสั่งท่ีใชในการดู IP ของระบบปฏิบัติการ Windows XP คือขอใด 

ก. winipcfg. 

ข. cmd. 

ค. ipcfg. 

ง. ipconfig 

149. ลักษณะของสารสนเทศเปนอยางไร 

ก. นําขอมูลอยางเดียวมาจัดเก็บไว. 

ข. เปนการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกันเพ่ือจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง. 

ค. เปนการรวบรวมขอมูลไวโดยไมมีจุดหมาย. 

ง. ถูกทุกขอ 

150. เม่ือตองการยกเลิกคําสั่งท่ีทําไปแลว หรือใชเฉพาะสําหรับโปรแกรมนั้น ๆ ควรใชปุมใดบนแปนพิมพ 

ก. ESC. 

ข. Shift. 

ค. Caps Lock. 

ง. Enter 

151. การจําลองเครื่อง PC ใหเปน Server ระบบปฏิบัติการ Windows XP ขอใดเหมาะสมท่ีสุด 

ก. IIS. 

ข. PWS. 

ค. SQL. 

ง. MySQL 



152. ขอใดไมใชโปรแกรมประเภท CMS 

ก. PostNuke. 

ข. Linux. 

ค. PHP-Nuke. 

ง. Mambo 

153. ในระบบอินเตอรเน็ตระบบ FTP ทําหนาท่ีอะไร 

ก. สงขอความไปยังเครือขายอินเตอรเน็ต. 

ข. สงไฟลจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง. 

ค. การบันทึกแลวสงไปทางอินเตอรเน็ต. 

ง. การเปลี่ยนขอความท่ีไมถูกตอง 

154. ขอใดกลาวถึงขอมูลดิจิทัลไดถูกตอง 

ก. เปนขอมูลหลักท่ีใชในการประมวลผล. 

ข. เปนช่ือขอมูลในโปรแกรมระบบชนิดหนึ่ง. 

ค. เปนชื่อรุนของขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร. 

ง. เปนรูปแบบขอมูลท่ีใชในเครื่องคอมพิวเตอร 

155. Hub และ Repeater อยูใน OSI Model ชั้นใด 

ก. Network Layer. 

ข. Transport Layer. 

ค. Data Link Layer. 

ง. Physical Layer 

156. ขอใดท่ีสั่งเลิกทําสิ่งท่ีกระทําไปแลวยอนหลังได 

ก. Redo. 

ข. Undo. 

ค. Move. 

ง. Redo & undo 

157. ขอใดคือสัญลักษณสูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก 

ก. A. 

ข. 0. 

ค. F. 

ง. 16 



158. การรวบรวมความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใชระบบคอมพิวเตอร คือระบบใด 

ก. DSS. 

ข. EIS. 

ค. ES. 

ง. MIS 

159. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยเทคโนโลยีสําคัญ 2 สาขา คือขอใด 

ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร. 

ข. เทคโนโลยีส่ือสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร. 

ค. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเกา. 

ง. ไมโครคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

160. ไฟลรูปภาพใดไมเหมาะสมในการสรางภาพเคลื่อนไหว 

ก. JPEG. 

ข. BMP. 

ค. GIF. 

ง. TIF 

161. ขอใดไมใชโปรแกรม Web Browser 

ก. Netscape Navigator. 

ข. FireFox. 

ค. Opera. 

ง. Oracle 

162. ขอกําหนดหรือกฎท่ีเปนมาตรฐานในการติดตอคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย หมายถึงขอใด 

ก. TCP/IP. 

ข. Protocal. 

ค. Telnet. 

ง. E-Mail 

163. งานสื่อสารสารสนเทศดวยภาพและเสียงคือ ระบบใด 

ก. ระบบคอมพิวเตอร. 

ข. ระบบมัลติมีเดีย. 

ค. ระบบ MIS. 

ง. ระบบ CUBE 



164. กอนท่ีหนวยงานจะเลือกนําคอมพิวเตอรเขามาใชงาน หนวยงานนั้นๆ จะตองดําเนินงานในเรื่องใดกอน 

ก. จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร. 

ข. วางระบบงาน. 

ค. จัดซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร. 

ง. ถูกทุกขอ 

165. ขอใด คือซอฟตแวรสําหรับนําเสนอ 

ก. Word Processing Software. 

ข. Presentation Software. 

ค. Spreadsheet Software. 

ง. Business Software 

166. สัญลักษณท่ีปรากฎ มีความหมายวาอยางไร 

 
 

ก. สิ้นสุดโปรแกรม. 

ข. เช่ือมตอผังงาน. 

ค. ประมวลผล. 

ง. แสดงผลทางจอภาพ 

167. ขอใดเปนข้ันตอนสําคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ 

ก. การเผยแพร. 

ข. การตรวจสอบ. 

ค. การคํานวณ. 

ง. การสรุป 

168. การจัดเตรียมสารสนเทศใหทันตอเวลาท่ีตองการ ใชมีอะไรบาง 

ก. การจัดทําสารสนเทศอยางถูกตอง รวดเร็ว. 

ข. การจัดทําสารสนเทศลวงหนาตามกําหนดเวลาท่ีเหตุการณจะเกิดในอนาคต. 

ค. สามารถนําสารสนเทศไปใชเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึน. 

ง. ถูกทุกขอ 

 

 

 



169. NECTEC แปลวา 

ก. เครือขายคอมพิวเตอร. 

ข. มาตรฐานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต. 

ค. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ คอมพิวเตอรแหงชาติ. 

ง. ไฟเบอรออฟติค 

170. Download แปลวาอะไร 

ก. คุณตองการใชซอฟแวร. 

ข. การยายไฟลจากคอมพิวเตอรบนอินเตอรเน็ต. 

ค. ไฟลตัวอักษรธรรมดา. 

ง. รหัสผาน 

171. ระบบการทํางานของคอมพิวเตอรแบงออกเปน 4 สวนหลัก ขอใดท่ีไมใชองคประกอบดังกลาว 

ก. หนวยรับขอมูล. 

ข. หนวยประมวลผลกลาง. 

ค. หนวยความจําสองรอง. 

ง. หนวยแสดงผล 

172. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือขอใด 

ก. DSS. 

ข. EIS. 

ค. ES. 

ง. MIS 

173. แฟมขอมูลแรกของโฮมเพจจะตองใชชื่อใด 

ก. Index.doc. 

ข. Index.htm. 

ค. Fist.doc. 

ง. Fist.htm 

174. การบริการดานการรับ-สงขาวสารไดแกบริการ ชื่อวา 

ก. E-mail IRC และ Use Net. 

ข. Telnet. 

ค. Web Server. 

ง. Web Page 



175. ไฟลรูปภาพชนิดใดท่ีไมนิยมนํามาสรางเว็บเพจมากท่ีสุด 

ก. GIF. 

ข. JPEG. 

ค. JPG. 

ง. BMP 

176. ระบบ Internet หมายถึงอะไร 

ก. ลักษณะการเชื่อมตอของเครือขายคอมพิวเตอร. 

ข. ลักษณะการทํางานหลายๆ งานพรอม. 

ค. คอยใหบริการขอมูล. 

ง. ถูกทุกขอ 

177. โปรแกรมใดเหมาะสมกับการนําเสนอเรื่องราวโดยมีภาพประกอบ 

ก. Word. 

ข. Excel. 

ค. PowerPoint. 

ง. Access 

178. ขอใดไมใชการเขียนเว็บเพจแบบ Dynamic 

ก. .jsp. 

ข. .html. 

ค. .php. 

ง. .asp 

179. ขอใดคือซอฟตแวรประยุกต 

ก. System Software. 

ข. Application Software. 

ค. Package. 

ง. Presentation Software 

180. หนวยความจํา ROM เปนหนวยความจําแบบใด 

ก. หนวยความจําแบบปกติ. 

ข. หนวยความจําภายใน. 

ค. ลบเลือนได. 

ง. ไมลบเลือน 



181. การเปดใชพอรต 8080 สวนมากผูควบคุมระบบเปดใชทําอะไร 

ก. Web Server. 

ข. Proxy Server. 

ค. Mail Server. 

ง. File Server 

182. ปจจัยในการสื่อสารขอมูล มีองคประกอบก่ีแบบ 

ก. 3 แบบ. 

ข. 4 แบบ. 

ค. 5 แบบ. 

ง. 6 แบบ 

183. หางสรรพสินคาและรานคาปลีกนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในการบริการลูกคาในเรื่องใด? 

ก. บริการ ATM. 

ข. บริการดานบัตรเครดิต. 

ค. บริการ ณ จุดขาย. 

ง. บริการสอบถามขอมูลเก่ียวกับสินคา 

184. การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพใหเปน 75 Hz เพ่ืออะไร 

ก. เพ่ือใหความคมชัด. 

ข. เพ่ือใหภาพสวางมากข้ึน. 

ค. แกภาพมีสีเพ้ียน. 

ง. เพ่ือไมใหภาพส้ันหรือกระพริบ 

185. ขอใดไมใชระบบปฏิบัติการ 

ก. Unix. 

ข. Access. 

ค. Linux. 

ง. Windows XP 

186. ขอใดเปนภาษาคอมพิวเตอร 

ก. Basic, Excel. 

ข. Basic, PowerPoint. 

ค. Basic, Cobol. 

ง. Cobol, Excel 



187. ขอใดไมใชการเขียนโปรแกรมแบบ OOP 

ก. Visual FoxPro. 

ข. Basic, PowerPoint. 

ค. Basic, Cobol. 

ง. Coblo, Excel 

188. หนวยท่ีใชในการคํานวณและตรรกะ คือหนวยใด 

ก. Control Unit. 

ข. ALU. 

ค. PANDA. 

ง. Output Unit 

189. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีบทบาทสําคัญอยางไร 

ก. จัดการระบบสารสนเทศ. 

ข. จัดระบบสื่อสารทางไกล. 

ค. จัดระบบโทรคมนาคม. 

ง. จัดระบบโทรสาร 

190. Rom คืออะไร 

ก. Read Only Memory. 

ข. Read On Memory. 

ค. Run only Memory. 

ง. Run on memory 

191. คําวา “Character” หมายถึง 

ก. ตัวอักษร. 

ข. ตัวเลข. 

ค. ไบต. 

ง. ตัวอักขระพิเศษ 

192. ถาทานเห็นซีดีไรทเตอร เขียนวา 30x15x20x ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. การบันทึกแผน CD-RW ท่ีเร็วสูงสุด 30x. 

ข. การบันทึกแผน CD-RW ท่ีเร็วสูงสุด 15x. 

ค. การบันทึกแผน CD-R ท่ีเร็วสูงสุด 20x. 

ง. การบันทึกแผน CD-R ท่ีเร็วสูงสุด 30x 



193. ฮารดแวร หมายถึงอะไร 

ก. องคประกอบของตัวเครื่องท่ีสามารถจับตองได. 

ข. เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร. 

ค. เปนวงจรไฟฟา. 

ง. เปนอุปกรณในการสงขอมูล 

194. โปรแกรมระบบ (System Software) ทําหนาท่ีอะไร 

ก. ติดตอประสานงานกับสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร. 

ข. นําเสนอผลมาทางอุปกรณแสดงผล. 

ค. จัดหาและเลือกใชโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับงาน. 

ง. ควบคุมการแปรอักษรตาง ๆ 

195. A316 ตรงกับเลขฐานสิบในขอใด 

ก. 106. 

ข. 136. 

ค. 163. 

ง. 316 

196. คอมพิวเตอรแบบใดมีขนาดเล็กท่ีสุด 

ก. Laptop. 

ข. Notebook. 

ค. Sub-Notebook. 

ง. Palmtop 

197. ขอใดไมใชไฟลวีดิโอ 

ก. .avi. 

ข. .wmv. 

ค. .aif. 

ง. .mp4 

198. เครื่องพิมพแบบใดใชหลักความรอนละลายโทเนอร (Toner) 

ก. Ink Jet. 

ข. Laser. 

ค. Dot matrix. 

ง. Scanner 



199. ขอใดไมใชของสายแลนแบบ UTP หรือ CAT 5 

ก. สม. 

ข. เขียว. 

ค. น้ําตาล. 

ง. แดง 

200. ขอใด เรียงกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ ถูกตอง 

ก. การนําเขาขอมูล-การแสดงผลขอมูล- การประมวลผลขอมูล. 

ข. การประมวลผลขอมูล-การแสดงผลขอมูล- การนําเขาขอมูล. 

ค. การแสดงผลขอมูล-การนําเขาขอมูล- การประมวลผลขอมูล. 

ง. การนําเขาขอมูล-การประมวลผลขอมูล- การแสดงผลขอมูล 

201. หนวยวัดความถ่ีของสัญญาณขอมูลแบบอนาล็อก คือขอใด 

ก. เดซิเบล. 

ข. เฮริตซ. 

ค. Bit rate. 

ง. บิต 

202. ขอใด คือตัวอยางของโปรแกรมสําเร็จรูป 

ก. ซอฟตแวรจัดระบบฐานขอมูล. 

ข. ซอฟตแวรจัดพิมพรายงาน. 

ค. ซอฟตแวรทําการคํานวณ. 

ง. ถูกทุกขอ 

203. www.thaipaint.co.jp เปนเว็บไซตเก่ียวกับอะไร 

ก. สถาบันการศึกษา. 

ข. หนวยงานราชการ. 

ค. บริษัท. 

ง. การทหาร 

204. ระบบเลขฐานใดท่ีใชในชีวิตประจําวันของมนุษย 

ก. เลขฐานสิบ. 

ข. เลขฐานสอง. 

ค. เลขฐานแปด. 

ง. เลขฐานสิบหก 



205. โปรแกรมใดท่ีไมสามารรถสรางภาพเคลื่อนไหวได 

ก. Visual Basic. 

ข. Swish Max. 

ค. Adobe Image Ready. 

ง. Macromedia Flash 

206. ความหมายของสารสนเทศ คือ 

ก. การกําหนดความสัมพันธของขอมูล. 

ข. ผลผลิตสารสนเทศจะตองตรงกับความตองการ. 

ค. ขอมูลท่ีผานการเปล่ียนแปลงจัดกระทําเพ่ือผลของการเพ่ิมความรู ความเขาใจของผูใช. 

ง. เปนข้ันตอนสําคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ 

207. Printer เปนอุปกรณชนิดเดียวกันกับขอใด 

ก. Mouse. 

ข. Keyboard. 

ค. Monitor. 

ง. Hard disk 

208. roadmap@infopress.com ขอใดคือโดเมนเนม 

ก. roadmap. 

ข. @. 

ค. infopress. 

ง. .com 

209. โปรแกรมระบบใดท่ีมีความจําเปนมากท่ีสุด ท่ีเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองมี 

ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร. 

ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง. 

ค. ยูทิลิตี้โปรแกรม. 

ง. โปรแกรมควบคุมระบบการทํางาน 

210. ขอใดคือขอดีของคอมพิวเตอร? 

ก. มีความเร็วสูง. 

ข. มีความเชื่อถือได. 

ค. มีความถูกตองแมนยํา. 

ง. ถูกทุกขอ 



211. เครื่องพิมพชนิดใดท่ีมีความละเอียดสูงและมี ลักษณะคลายเครื่องถายเอกสาร 

ก. เครื่องพิมพใชความรอน-ไฟฟา. 

ข. เครื่องพิมพแบบพนละอองหมึก. 

ค. เครื่องพิมพเลเซอร. 

ง. เครื่องพิมพแบบกระทบ 

212. ขอใดเปนการใชคําสั่งการสรางพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล 

ก. CD. 

ข. MD. 

ค. RD. 

ง. DIR 

213. ขอใด คือประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ. 

ข. เขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว. 

ค. จัดระบบขาวสารจํานวนมหาศาล. 

ง. ถูกทุกขอ 

214. เราทเตอร คืออะไร 

ก. เปนตัวท่ีคอยจัดหาเสนทางท่ีดีท่ีสุดใหกับแพ็กเกจ. 

ข. ชวยใหสามารถเชื่อมโยงเขาสูอินเตอรเน็ต. 

ค. ชวยใหสามารถรับ–สงขอมูลไปอยางมีประสิทธิภาพ. 

ง. ถูกทุกขอ 

215. ขอใดไมใชโปรแกรมในตัวตอวีดิโอ 

ก. Adobe Premiere. 

ข. Cool Edit. 

ค. Ulead. 

ง. Vegas 

216. เทคโนโลยีท่ีใชในการสารสนเทศท่ีมากท่ีสุดคือ อะไร 

ก. เทคโนโลยีการผลิต. 

ข. เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม. 

ค. เทคโนโลยีการเกษตร. 

ง. เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม 



217. ขอใดเปนเปาหมายสุดทายของการดําเนินการสารสนเทศคือ ขอใด 

ก. การสรุป. 

ข. การจัดเก็บ. 

ค. การเรียกใช. 

ง. การเผยแพร 

218. เซิรฟเวอร (Server) เรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 

ก. โฮสต. 

ข. ไคลเอนต. 

ค. TCP/IP. 

ง. ISP 

219. การบริการดานการรับ-สงขาวสารไดแกบริการชื่อวา 

ก. E-mail IRC และ Use Net. 

ข. Telnet. 

ค. Wet Server. 

ง. Web Page 

220. ขอใดเปนคําสั่งคัดลอกขอมูล 

ก. Alt + P. 

ข. Ctrl + C. 

ค. Ctrl + v. 

ง. Alt + F 

221. ถาแบง Partition ของฮารดดิสจะใชคําสั่ง 

ก. Format. 

ข. Fdisk. 

ค. Scandisk. 

ง. Hardiest 

222. ขอใดเปนโปรแกรมประยุกตประเภทตาราง 

ก. data base. 

ข. Presentation. 

ค. word processor. 

ง. ถูกทุกขอ 



223. “จัดการกับขอมูลท่ีไดมาจากการนําเขาดวยเครื่องคอมพิวเตอร” คือกระบวนการในขอใด 

ก. Data. 

ข. System. 

ค. Input. 

ง. Process 

224. สวนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือขอใด 

ก. .pdf. 

ข. .psd. 

ค. ,p5a. 

ง. .ppt 

225. การบริการขอมูลมัลติมีเดียไดแกบริการท่ีชื่อวา อะไร 

ก. E-mail. 

ข. Veronica. 

ค. Gopher. 

ง. World Wide Web (WWW) 

226. ระบบอินเตอรเน็ตใชโปรโตคอลใดในการติดตอสื่อสาร 

ก. FTP. 

ข. UDP. 

ค. TCP/IP. 

ง. IP 

227. โปรแกรม Notepad เปนโปรแกรมใชทํางาน อยางไร 

ก. เปนโปรแกรมการสรางงานเอกสารพ้ืนฐาน. 

ข. การสรางเอกสารสําหรับการสรางตาราง. 

ค. เปนโปรแกรมท่ีใชสรางและเปดเอกสารธรรมดา. 

ง. ถูกทุกขอ 

228. ขอใด หมายถึงฐานขอมูลองคกร 

ก. Numeric Database. 

ข. Office Automation. 

ค. Corporate Database. 

ง. Text Database 



229. เครือขายอินเตอรเน็ตเปนท่ีนิยมกันอยางสูง ในปจจุบันทําใหเกิดโลกใหม เรียกวาอะไร 

ก. โลกไซเบอร. 

ข. โลกดิจิตอล. 

ค. โลกอิเล็กทรอนิกส. 

ง. โลกอินเตอรเน็ต 

230. การใช FTP ในการ Upload ขอมูลข้ึนเว็บไซตซ่ึงปกติระบบเครือขายจะเปดใชพอรตท่ีเทาใดในการ FTP 

ก. 21. 

ข. 25. 

ค. 80. 

ง. 8080 

231. ขอใดคือการเชื่อมตอคอมพิวเตอรภายในองคกรแบบไรสาย 

ก. LAN. 

ข. Wireless. 

ค. WAM. 

ง. Star 

232. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับการสื่อสารขอมูลสมัยใหม 

ก. มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร. 

ข. การเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรจะอาศัยระบบสื่อสารท่ีมีอยูแลว เชน โทรศัพท. 

ค. การส่ือสารขอมูลสมัยใหมสามารถเช่ือมตอคอมพิวเตอรได 2 ตัวเทานั้น. 

ง. การติดตอระหวางคอมพิวเตอรเรียกวาระบบเครือขาย (Network) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233. จากรูปหมายเลข 2 คืออะไร 

 
 

ก. Tuples. 

ข. Table. 

ค. Attributes. 

ง. Relation 

234. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการสงขอมูลสูงท่ีสุด 

ก. สายคูบิดเกลียวมีฉนวนหุม. 

ข. สายคูบิดเกลียวไมมีฉนวนหุม. 

ค. สายโคแอกเชียล. 

ง. สายใยแกวนําแสง 

235. การสื่อสารขอมูลมีสวนประกอบท่ีสําคัญอะไรบาง 

ก. ขอมูล, สื่อนําขอมูล. 

ข. ผูสงขอมูล, ผูรับขอมูล. 

ค. ผูสงขอมูล, ผูรับขอมูล, ส่ือนําขอมูล, ขอมูล. 

ง. ผูสงขอมูล, ผูรับขอมูล, สื่อนําขอมูล, ขอมูล,สายขอมูล 

236. ขอใดคือคําสั่งท่ีใชในการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล 

ก. COPY. 

ข. REN. 

ค. DEL. 

ง. VOL 



237. ขอใดท่ีไมอยูในรูปของขอมูล 

ก. ตัวอักษร. 

ข. รูปภาพ. 

ค. กราฟ. 

ง. แผนภูมิ 

238. Dos กับ Window เหมือนกันหรือตางกัน อยางไร 

ก. เปนระบบปฏิบัติการเหมือนกัน. 

ข. เปนการเรียนรูเก่ียวกับระบบการใชงานเหมือนกัน. 

ค. Window เปนระบบการใชงาน แต Dos เปนการเรียนรูเก่ียวกับระบบการใชงาน. 

ง. Dos เปนระบบการใชงานแต Window เปนการเรียนรูเก่ียวกับระบบการใชงาน 

239. หนวยท่ีเล็กท่ีสุดของระบบคอมพิวเตอรคือขอใด 

ก. Bit. 

ข. Byte. 

ค. Field. 

ง. Record 

 


